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Lombok - Tsunami yang diawali gempa berkekuatan 7 skala Richter (SR) telah menyentuh
daratan. Ketinggian tsunami disebut di bawah setengah meter.
"Berdasarkan laporan BMKG telah ada tsunami dengan ketinggian tsunami yang masuk ke
daratan 10 cm dan 13 cm," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo
Purwo Nugroho dalam keterangannya, Minggu (5/8/2018).
"Diperkirakan maksimum ketinggian tsunami 0,5 meter," imbuh Sutopo.
Sebelumnya BMKG juga telah mencuitkan tentang tsunami tersebut. "#Pemutakhiran,
Tsunami akibat Gmp Mag:7.0SR, telah terdeteksi di Carik(18:48WIB)0.135m,
Badas(18:54WIB)0.100m#BMKG," demikian cuitan BMKG.
Gempa 7 SR terjadi pada pukul 18.46 WIB. Sejam kemudian atau tepatnya pada 19.49
WIB, gempa susulan terjadi dengan kekuatan 5,6 SR. Kerusakan terjadi di sejumlah
lokasi. Gempa juga terasa di sejumlah tempat termasuk Bali dan Jawa Timur.
(dhn/imk)
==============
Dampak Gempa 7 SR,
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Ilustrasi gempa (Foto: ilustrasi oleh Mindra Purnomo/detikcom)

Jakarta - Kerusakan bangunan dan rumah dampak dari gempa 7 skala Richter (SR) di
Lombok masih dalam pendataan. Kerusakan juga terjadi di Bali.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan
beberapa data kerusakan. Namun menurut Sutopo data itu masih bersifat sementara.
"Untuk korban jiwa masih pendataan," ucap Sutopo, Minggu (5/8/2018).
Berikut data kerugian materil yang disampaikan Sutopo:
NTB
• Kabupaten Sumbawa Barat
- 1 unit rumah rusak berat di Kec. Taliwang, Kel. Sampir.
- Gempa dirasakan kuat selama 1 - 5 detik.
- Masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah.
- BPBD Kab. Sumbawa Barat sedang melakukan evakuasi dan pendataan.
• Kabupaten Mataram
- Gempa dirasakan kuat oleh masyarakat.
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-

Masyarakat

berhamburan

keluar

rumah

untuk

menyelamatkan

diri/evakuasi

masing-masing.
- Lisrik di beberapa daerah padam.
- Terjadi kemacetan total di jalan raya dikarenakan kepanikan masyarakat terkait info
Tsunami.
• Kabupaten Lombok Utara
-

Gempa dirasakan kuat oleh masyarakat.

-

Masyarakat berhamburan
masing-masing.

-

Listrik padam di beberapa daerah.

-

Pemutakhiran Tsunami akibat Gmp Mag:7.0SR telah terdeteksi di Carik (18:48 WIB)
0.135 m & Badas (18:54 WIB) 0.100 m.

keluar

rumah

untuk

menyelamatkan

diri/evakuasi

• Kabupaten Lombok Timur
-

Gempa dirasakan kuat oleh masyarakat.

-

Listrik padam di beberapa daerah.

-

Masyarakat

berhamburan

keluar

rumah

untuk

menyelamatkan

diri/evakuasi

untuk

menyelamatkan

diri/evakuasi

untuk

menyelamatkan

diri/evakuasi

masing-masing.
Bali
• Kota Denpasar
-

Gempa dirasakan kuat oleh masyarakat.

-

Masyarakat berhamburan
masing-masing.

keluar

rumah

• Kabupaten Badung
-

Gempa dirasakan kuat oleh masyarakat.

-

Masyarakat berhamburan
masing-masing.

keluar

rumah
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-

Saat ini terdata 1 unit rumah rusak sedang.

-

BPBD sedang melakukan evakuasi, penyisiran dan pendataan bangunan serta korban
jiwa yang terdampak.

Tonton juga 'Lombok Utara Diguncang Gempa 7 SR':
(dhn/imk)
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